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OR.IV.0022.1.2.2021 

 

PROTOKÓŁ  NR 109/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 19 stycznia 2021 r.  

zdalny tryb obradowania   

z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość 

 

Na wstępie Starosta poinformował, że zgodnie z art. 15 zzx ust. 1 ustawy  

z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) w okresie 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące 

jednostek samorządu terytorialnego oraz działające kolegialnie organy: wykonawcze  

w jednostkach samorządu terytorialnego, w związkach jednostek samorządu terytorialnego,  

w związku metropolitalnym, w regionalnych izbach obrachunkowych, samorządowych 

kolegiach odwoławczych oraz w organach pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego 

mogą zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, zgromadzenia lub inne formy działania  

właściwe dla tych organów, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały,  

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny 

tryb obradowania). 

Starosta poinformował, że od dnia dzisiejszego w posiedzeniach uczestniczy 

Kierownik Biura Obsługi Starosty Sylwia Sitarz.  

Starosta sprawdził obecność zebranych na posiedzeniu Zarządu Powiatu 

Raciborskiego – lista obecności z dnia 19 stycznia 2021 r. potwierdzająca udział w zdalnym 

trybie obradowania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Grzegorz Swoboda. Przewodniczący posiedzenia 

stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego  

do podejmowania uchwał. Posiedzenie odbyło się w miejscu przebywania osób biorących  

w nim udział i rozpoczęło się o godz. 08.02. 

Starosta zaproponował zebranym, aby oddawanie głosu oraz chęć zabrania głosu 

sygnalizowane były poprzez podniesienie ręki. Przed każdym głosowaniem będzie zadawał 
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pytanie kto jest za danym rozstrzygnięciem, przykładowo zaakceptowaniem/podjęciem 

uchwały, itp.  

Starosta poinformował, że w dniu 18 stycznia br. zostały wysłane zebranym materiały 

dodatkowe, w tym m.in. karta informacyjna Biura Obsługi Starosty dot. przyjęcia  

do realizacji kalendarza imprez kulturalnych na 2021 r., która znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 588310. W toku dyskusji Zarząd postanowił,  

iż do omówienia karty informacyjnej dot. przyjęcia do realizacji kalendarza imprez 

kulturalnych na 2021 r. powróci na kolejnym posiedzeniu. Ponadto polecił Kierownikowi 

Referatu Edukacji przygotować propozycję kalendarza imprez sportowych na 2021 r.  

najpóźniej na posiedzenie w dniu 2 lutego br., po omówieniu i uwzględnieniu wszystkich 

elementów ze Starostą. 

Starosta zaproponował, aby rozszerzyć porządek posiedzenia o nw. materiały 

dodatkowe: 

1) kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju dot. wyrażenia zgody  

na złożenie wniosku do Zarządu Województwa Śląskiego w Katowicach  

o dofinansowanie na zadania ze środków budżetu Województwa Śląskiego  

na rok 2021, 

2) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok (rezerwa ogólna),  

3) kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego do określenia realizacji:  

a) Uchwały Nr XXIV/200/2020 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 

2020 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu kontroli 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2020, 

b) Uchwały Nr XXIV/201/2020 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 

2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Raciborskiego na rok 2021, 

c) Uchwały Nr XXIV/202/2020 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 

2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego  

na rok 2021, 

4) informację o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu 

Raciborskiego VI kadencji, które odbędzie się w dniu 20 stycznia 2021 r. około 

godz. 16:30 (po zakończeniu posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu  

i Promocji) z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.  
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Ww. materiały dodatkowe zostaną omówione w pkt 4 protokołu.  

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia, uwzględniającego  

ww. zmiany?  

Po zmianach, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek posiedzenia,  

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  

Starosta wyznaczył Członków Zarządu, Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu  

do zreferowania poszczególnych punktów porządku posiedzenia, zgodnie z podziałem 

kompetencji w zakresie nadzoru i koordynacji spraw prowadzonych w komórkach 

organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu i jednostkach organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego.  

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 108/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 12 stycznia 2021 r.  

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

3. Sprawy bieżące. 

4. Materiały dodatkowe.  

 

Starosta przekazał, że kolejne planowane posiedzenie odbędzie się 26 stycznia 2021 r.  

o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 108/2021 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego z dnia 12 stycznia 2021 r., bez odczytywania, który był do wglądu  

w Wydziale Organizacyjnym? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 108/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 12 stycznia 2021 r. 

 

 



 

 

4 

Ad. 2 

 

Starosta oddał głos Skarbnikowi Powiatu, prosząc o omówienie materiałów przygotowanych 

przez Wydział Finansowy.  

W pierwszej kolejności Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2021 rok wraz z autopoprawkami.  

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

589073. 

Nawiązując do omówionej przez Skarbnika Powiatu zmiany w budżecie polegającej  

na przesunięciu kwoty 150 000,00 zł w planie wydatków będących w dyspozycji Referatu 

Spraw Społecznych, w związku ze zmianą sposobu przekazania środków na realizację 

zadania „Urząd bez barier” w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami  

III - obszar B na rzecz Urzędu Miasta Racibórz w zakresie: budowy windy zewnętrznej  

(wraz z dostawą i montażem windy) oraz holem wejściowym i przystosowania dwóch 

sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych Starosta podkreślił, że Zarząd Powiatu 

Raciborskiego nie miał wpływu na lokalizację ww. windy.  

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok wraz ze zgłoszonymi przez Skarbnika Powiatu 

autopoprawkami? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2021 rok, po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek 

zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

Po zmianach, Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na rok 2021. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

589076. 
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Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany rocznego planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi 

na rok 2021? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2021. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany planów finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego na 2021 rok. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

589079. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego 

na 2021 rok? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego 

na 2021 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Raciborskim. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

589077. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie centralizacji rozliczeń podatku  

od towarów i usług w Powiecie Raciborskim? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie centralizacji rozliczeń podatku  

od towarów i usług w Powiecie Raciborskim. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021.  
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Ad. 3 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. wszczęcia procedur 

konkursowych na stanowiska: 

 

1) dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, 

2) dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” 

w Raciborzu, 

3) dyrektora  II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

589116. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wszczęcie postępowania konkursowego  

na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 

w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” 

w Raciborzu oraz II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu.  

W pierwszej kolejności polecił Kierownikowi Referatu Edukacji wystosować pisma  

do organu nadzoru pedagogicznego, do rady pedagogicznej, rady rodziców, do zakładowych 

organizacji związkowych, celem wskazania przedstawicieli do komisji konkursowych. 

Następnie należy przygotować projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ogłoszenia konkursu i powołania komisji konkursowej. 

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. sprawozdania  

z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Raciborski w 2020 r.  

(wraz z dołączonym w celach informacyjnych sprawozdaniem za 2019 r.). 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

588947. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego dokonał analizy poniesionych w 2020 roku wydatków  

na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat 

Raciborski, w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 

ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli  

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, z której wynika, że nie zachodzi 

konieczność wypłaty jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli z uwagi  
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na osiąganie przez nauczycieli zatrudnionych w powiatowych jednostkach oświatowych 

średnich wynagrodzeń, określonych w Karcie Nauczyciela oraz rozporządzeniach 

wykonawczych.  

Wobec powyższego polecił Kierownikowi Referatu Edukacji przedłożyć sprawozdanie  

z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Raciborski w 2020 r.  

na posiedzenie w dniu 2 lutego 2021 r., a po jego zatwierdzeniu Radzie Powiatu 

Raciborskiego, regionalnej izbie obrachunkowej, dyrektorom podległych szkół i placówek 

oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli w terminie 7 dni od daty sporządzenia. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła: 

 

1) informację o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji, 

które odbędzie się w dniu  26 stycznia 2021 r. o  godz. 14:00 z wykorzystaniem środków 

porozumiewania się na odległość. Porządek posiedzenia obejmuje m.in. przygotowanie  

do kontroli pn. „Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu 

raciborskiego”. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

589048, 

2) informację o terminach posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego  

VI kadencji, które odbędą się w styczniu 2021 r. z wykorzystaniem środków 

porozumiewania się na odległość.   

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

588883. 

 

Ad. 4 

 

W tym miejscu Starosta rozpoczął omawianie materiałów dodatkowych.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju dot. wyrażenia zgody  

na złożenie wniosku do Zarządu Województwa Śląskiego w Katowicach o dofinansowanie  

na zadania ze środków budżetu Województwa Śląskiego na rok 2021. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 
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589541. 

Starosta poinformował, że w związku z naborem wniosków prowadzonym do 31 stycznia 

2021 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego w Katowicach w ramach dofinansowania zadań 

ze środków budżetu Województwa Śląskiego na rok 2021 przeznaczonych na budowę  

i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, istnieje możliwość uzyskania 

dofinansowania na realizację robót budowlanych na zadaniu pn. „Przebudowa odcinków 

drogi powiatowej nr 3547S wykorzystywanych jako dojazd do gruntów rolnych w gminie 

Rudnik, sołectwie Gamów, obrębie geodezyjnym Gamów”.  

Zakres przebudowy dotyczyłby dwóch odcinków drogi: 

- o długości  420 mb, od skrzyżowania z drogą gminną do wsi Sławienko do granicy z Gminą 

Pietrowice Wielkie, 

- o długości 100 mb poza terenem pod zabudową za budynkiem Straży Pożarnej w Gamowie 

do skrzyżowania na Krowiarki. 

Ww. roboty budowlane są dofinansowywane ze środków budżetu województwa w wysokości 

250 000 zł do jednego kilometra, lecz nie więcej niż 60 % kosztu zadania. 

Wstępnie szacowany koszt inwestycji ok. 240 000 zł (brutto) w tym wartość robót 

budowlanych to ok. 234 000 zł (brutto). 

W związku z tym dofinansowanie ze środków budżetu województwa mogłoby wynosić 

130 000 zł. Pozostały koszt zadania, tj.110 000 zł planuje się sfinansować po 50% ze środków 

Gminy Rudnik i Powiatu Raciborskiego, tj. po 55 000 zł.    

Ponadto odcinek o długości 220 mb od skrzyżowania przy budynku Straży Pożarnej  

w Gamowie w kierunku na Krowiarki znajdujący się w terenie pod zabudowę, planuje się 

przebudować w ramach umowy o pomocy finansowej pomiędzy Gminą Rudnik a Powiatem 

Raciborskim. Koszt to ok. 110 000 zł (brutto) sfinansowany po 50% ze środków Gminy 

Rudnik i Powiatu Raciborskiego, tj. po 55 000 zł.    

Ogółem wstępne koszty całości ww. zakresu po stronie Gminy Rudnik i Powiatu wynoszą  

po 110 000 zł (brutto). 

Ponadto Starosta poinformował, że ze środków budżetu Województwa Śląskiego na rok 2021 

możliwe jest uzyskanie dofinansowania na realizację robót budowlanych na zadaniu  

pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3524S wykorzystywanej jako dojazd  

do gruntów rolnych w gminie Pietrowice Wielkie, sołectwie Krowiarki, obrębie geodezyjnym 

Krowiarki”.  
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Zakres przebudowy dotyczyłby odcinka o długości ok. 900 mb, od rejonu działki nr 138 

posesji przy ul. Folwarcznej za obszar byłego folwarku Turmasy.  

Zakres zadania będzie obejmował głównie: 

-   częściową rozbiórkę nawierzchni i podbudów z wywiezieniem urobku, 

- korytowanie z transportem urobku oraz profilowanie i zagęszczenie podłoża, 

- wykonanie nowych warstw podbudów z kruszywa łamanego o łącznej grubości 20 cm, 

-   wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o łącznej grubości 8 cm, 

-   plantowanie poboczy i ich utwardzenie destruktem asfaltowym. 

Ww. roboty budowlane są dofinansowywane ze środków budżetu województwa w wysokości 

250 000 zł do jednego kilometra, lecz nie więcej niż 60 % kosztu zadania. 

Wstępnie szacowany koszt inwestycji to ok. 425 000 zł (brutto), w tym wartość robót 

budowlanych to ok. 418 000 zł (brutto). 

W związku z tym dofinansowanie ze środków budżetu województwa mogłoby wynosić            

225 000 zł. 

Pozostały koszt zadania, tj. 200 000 zł jest planowany do sfinansowania po 50% ze środków 

Gminy Pietrowice Wielkie i Powiatu Raciborskiego, tj. po 100 000 zł (brutto).    

Skarbnik Powiatu poinformował, że:  

1) w budżecie aktualnie zostały zabezpieczone środki na wkład własny powiatu na zadanie  

w Gminie Rudnik (Gamów) – 100 000,00 zł, 

2) na sesji w dniu 26 stycznia 2021 r. zostanie zabezpieczony wkład własny powiatu  

na zadanie w Gminie Pietrowice Wielkie – 100 000,00 zł. 

Na dzień dzisiejszy brak informacji o zabezpieczeniu wkładu własnego po stronie ww. Gmin. 

Starosta przekazał, że ww. zadania będą realizowane tylko i wyłącznie jeśli Gminy 

zabezpieczą środki w budżetach na wkład własny niezbędny dla realizacji zadań.  

W toku dyskusji Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator podkreślił,  

aby przy występowaniu o środki z FOGR-u na zadania związane z remontami dróg transportu 

rolnego wziąć pod uwagę te gminy, które nie mają szans na aplikowanie o środki w ramach 

scalania gruntów (tj. Kornowac, Nędza, Kuźnia Raciborska).  

Starosta odpowiedział, że podejmuje działania, aby wspólnie z wszystkimi gminami 

realizować zadania dotyczące remontów i modernizacji dróg. Od momentu objęcia funkcji 

Starosty dba o zrównoważony rozwój Powiatu Raciborskiego. W tym miejscu Starosta 

pokrótce przedstawił ustalenia z konwentu z włodarzami Gmin Powiatu Raciborskiego,  
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które dotyczą zaplanowanych do realizacji zadań w zakresie remontów dróg położonych  

na terenie powiatu w 2021 r.  

Starosta zapytał, kto jest za złożeniem do Zarządu Województwa Śląskiego  

w Katowicach wniosków o dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Śląskiego  

na rok 2021 przeznaczonych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów 

rolnych na zadania, o których mowa w karcie informacyjnej Referatu Inwestycji i Rozwoju?  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – wyraził zgodę na złożenie do Zarządu Województwa Śląskiego  

w Katowicach wniosków o dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Śląskiego  

na rok 2021 przeznaczonych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów 

rolnych na zadania: 

1) „Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 3547S wykorzystywanych jako dojazd  

do gruntów rolnych w gminie Rudnik, sołectwie Gamów, obrębie geodezyjnym Gamów”,  

2) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3524S wykorzystywanej jako dojazd  

do gruntów rolnych w gminie Pietrowice Wielkie, sołectwie Krowiarki, obrębie 

geodezyjnym Krowiarki”.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok (rezerwa ogólna). 

Skarbnik Powiatu poinformował, że w dziale 600 zwiększa się o kwotę 32 693,00 zł plan 

wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych środków do Funduszu 

Rozwoju Przewozów Autobusowych. Jednocześnie w dziale 758 zmniejsza się o ww. kwotę 

plan rezerwy ogólnej.  

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

589647. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok (rezerwa ogólna)? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2021 rok (rezerwa ogólna). 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021.  
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Starosta przedstawił kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego do określenia realizacji: 

 

1) Uchwały Nr XXIV/200/2020 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2020 r.  

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2020, 

2) Uchwały Nr XXIV/201/2020 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2020 r.  

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego 

na rok 2021, 

3) Uchwały Nr XXIV/202/2020 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2020 r.  

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2021. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

589555. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego 

do określenia realizacji: 

 

1) Uchwały Nr XXIV/200/2020 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2020 r.  

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2020, 

2) Uchwały Nr XXIV/201/2020 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2020 r.  

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego 

na rok 2021, 

3) Uchwały Nr XXIV/202/2020 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2020 r.  

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2021. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła informację o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji, które odbędzie się w dniu 20 stycznia 2021 r. około 

godz. 16:30 (po zakończeniu posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji)  

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.  

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 589565. 
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Kończąc posiedzenie Starosta poinformował o ustaleniach, jakie miały miejsce podczas 

posiedzenia w dniu 18 stycznia 2021 r. Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu 

Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Inspektor  

w Wydziale Organizacyjnym  

 

Magdalena Powązka 

 

Prowadzący posiedzenie: 

Starosta  

 

Grzegorz Swoboda  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 19 stycznia 2021 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 19 stycznia 2021 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2021. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2021 rok. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie centralizacji rozliczeń podatku  

od towarów i usług w Powiecie Raciborskim. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok (rezerwa ogólna). 


